Chrpa polní
Jako trs oblohy
snesla ses do mých polí
a z duhy zrozena
jsi jako rosná dlaň
Jsi úsměv Pána žní
v pálavě, která bolí…
Cítím žár poledne
a krutou úzkost zrání
i tíhu žernovu
jenž čeká na můj klas
Blankytný obláčku,
jsi stínem, který chrání…
Kamínek safíru
uprostřed moře zlata –
sestřičko klasů
dík za tebe
Když volá křepelka a noc chvátá
přes tebe
i ve tmě vidím
do nebe
Jiří Vícha
Krajina Milosti, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1994
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ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 23 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 9. 3. 2022
Upravená verze z důvodů dodrţení zákona č. 119/2019 Sb, o zpracování osobních
údajů. Vypuštěné údaje a přílohy jsou v plném znění k nahlédnutí oprávněným osobám
(občané Budišova a vlastníci nemovitostí na budišovském katastru) na Úřadě městyse
Budišov.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovatelem zápisu Ing. Ladislava Dokulila a Mgr. Veroniku Leţákovou,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápisy z jednání Rady městyse č. 85–95,
- schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4527/2 v k. ú. Budišov o výměře cca 70 m2,
- ukládá urychlit zpracování odhadů na pozemky ve vlastnictví městyse v k. ú
Budišov,
termín neprodleně, zodpovídá rada městyse,
- schvaluje záměr směny pozemků p. č. 2841/3, 3843, 1831/4, 2823, 2824 –
rekultivovaná skládka odpadů v k. ú. Budišov o výměře cca 1580 m2 s pozemky ve
vlastnictví městyse,
- schvaluje Smlouvu č. JI-001040020068/001-ZAME o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene. s EG.D, a. s. bude realizovat na pozemku p. č. 100/1, 137/2, 2929/7,
4527/2, 4527/3, 4527/5, 4547/1 v k. ú. Budišov stavbu s názvem „Budišov-jih:
VN kabelový prop.“,
- ukládá opravit mostek v zámeckém parku a ošetřit suchý strom v aleji na Věterák,
termín neprodleně, zodpovídá starosta,
- odkládá rozhodnutí o zapojení se do Projektu IROP Základní škola Budišov v rámci
IROP 2021–2027.
Petr Piňos, starosta, Mgr. Zdeněk Smrček, místostarosta
Informace z Rady městyse Budišov
Rada městyse schválila termín konání akce Budišovský zámek jinak na 27. 8. 2022.
Schváleny byly havarijní opravy u základní školy.
Rada zajistila bezdrátové připojení internetu v DPS.
Vznikla nová prohlídková trasa v zámku, nazvaná Zámecký okruh. Dne 24. května
2022 byly zahájeny prohlídky:
Návštěvní doba
– duben, květen, červen, září, říjen
ÚT–NE 9:00 – 15:00, prohlídky v 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
– červenec, srpen ÚT–NE 9:00 – 16:30, prohlídky ještě v 15:30
– v zimních měsících o vybraných víkendech
Rada městyse schválila výjimku počtu dětí v mateřské škole – navýšení počtu 28 dětí
ve třídě „Hrášci“.
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Z důvodu personální neobsazenosti pracoviště schválila rada zahájení procesu
odejmutí působnosti Stavebnímu úřadu Budišov. Nezájem o práci na tomto nejistém
pracovišti vznikl v důsledku úmyslu minulé vlády rušit menší stavební úřady a potvrzení
tohoto úmyslu novou vládou, kdy byla oznámena pracoviště, která mají být zrušena,
a ještě více nejistoty přibylo rozhodnutím o odloţení tohoto úmyslu o jeden rok.
Rada zajistila opravy a údrţby okapů u střechy budišovského zámku.
Technické sluţby Budišov zajišťují opravy kanalizačních šachet na okresní silnici i na
místmích komunikacích
Petr Piňos, Mgr. Zdeněk Smrček
Rekonstrukce budovy Mateřské školy Budišov
Městys Budišov vlastní mnoho budov – a nemálo z nich by si zaslouţilo investici do
oprav. To se nedá říci o budově mateřské školy. Tam se opravovat MUSÍ.
Téměř havarijní stav – střechou zatékalo do budovy, místnosti neodpovídaly
hygienickým potřebám, poţadavky na stravování se nelehce dodrţovaly.
A co hlavního – elektrické vytápění bylo vhodné v dobách socialismu, kdy se na
náklady na topení tolik nehledělo. O dnešních nákladech cca 900 000 Kč za rok nelze
však hovořit jako o zanedbatelných. A cena elektrické energie v dnešní politické situaci
klesat nebude! Musí se hledat levnější zdroj vytápění a zároveň se snaţit o stavební
úpravy k zamezení úniku tepla z budovy.
Proto po investicích do základní školy přišla na řadu i škola mateřská.
Generální oprava mateřské školy spočívá v realizaci dvou projektů:
1. Zateplení, výměna zdroje tepla a otopné soustavy.
2. Zavedení vzduchotechniky do tříd a kuchyně, fotovoltaika v budově.
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Předpokládaná cena činí celkem cca 24 mil. Kč, vlastní zdroje cca 11,4 mil. Kč.
Co je třeba udělat:
- zateplení celé budovy a výměna zbývajících oken,
- 10 vrtů pro tepelná čerpadla do hloubky 125 m,
- nové radiátory a rozvody tepla v celé budově,
- rekuperace vzduchu – vzduchotechnika ve všech třídách a kuchyni,
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- fotovoltaika – výroba el. energie pro vlastní spotřebu, akumulace a prodej přebytků do
sítě,
- příprava pro novou moderní knihovnu v budově MŠ.

Termín dokončení prací 31. 8. 2022.
Jak by mohla budova naší školky včetně knihovny vypadat, je vidět na vizualizacích.
Petr Piňos
Rybníčky – čištění a obnova rybníka
Na konci května byla ukončena rekonstrukce rybníku Rybníčky, spočívající
v odbahnění, opravě hráze a vypouštěcího zařízení. Celkové náklady prací byly cca
1,4 mil. Kč a dotace činily cca 0,95 mil. Kč. Kolaudace dne 31. 5. 2022 proběhla bez
závad.

Jeden z prvních obyvatel
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Odtok pod hrází

Původní žlaby odtoku
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Přepad z nádrže

Prohlídka stavby na hrázi

foto Ladislav Dokulil a Stanislav Bačák
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ZPRÁVY
Den proti úložišti v Budišově
Nechceme ţádné hlubinné úloţiště radioaktivních odpadů. To se nemění. Doba
protestů zůstává také zhruba stejná – letos v sobotu 9. dubna (před Květnou nedělí –
o jarní pouti a při výstavě chovatelů). Změnilo se však místo protestů. Po covidové
přestávce se opět sešlo mnoţství (na 150) občanů z lokality Horka na celostátní akci
„Den proti úloţišti“, tentokrát v budišovském zámeckém parku. Přítomni byli
i zastupitelé Budišova a zúčastnilo se i několik občanů z Jaroměřicka, z lokality Na
Skalním, která je zatím vyřazena z aktuálních míst. Své plakáty rozvinuli i kolegové
z rakouských protestujících proti jaderné energii obecně.
Děti namalovaly putovní kamínky pro cesty po republice a pro všechny bylo
připraveno občerstvení. Starosta městyse Budišov Petr Piňos a zástupce spolku Zdravý
domov Vysočina Oldřich Svoboda přednesli své příspěvky k odmítavému postoji obcí
k vybudování hlubinného úloţiště v lokalitě Horka. Dnes se jiţ ukazuje, ţe bude moţné
radioaktivní odpad vyuţít pro získání nezanedbatelného mnoţství další energie, coţ
všichni pochopili v době, kdy je jasné, ţe bude nejlepší nebýt tolik závislí na zdrojích
energie z Východu. Se svým postojem přišli i kolegové z Jaroměřicka. Cílem veškerého
úsilí je přinutit politiky k tomu, aby respektovali vůli občanů a navázali s jejich zástupci
v obcích dialog a hledali společné řešení problémů.
Protest účastníci podepsali, setkání doprovodili hudbou harmonikáři a poté se všichni
odebrali na místo u Věteráku, kde je umístěna deska připomínající první akci proti
úloţišti z roku 2004, kdy se zde sázely stromy (Budišovský zpravodaj 4/2004). I letos zde
společně účastníci protestu zasadili lípy.
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Ladislav Dokulil
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Dámský klub Budišov informuje o svých aktivitách
Dne 24. 3. 2022 se uskutečnila jedna ze schůzek Dámského klubu v restauraci
U Kazdů. Jejím cílem byla velikonoční výzdoba Budišov, a to čtrnáct dnů před Květnou
nedělí.
Dne 2. dubna přinesla děvčata malovaná vajíčka, jejich výtvory byly důkazem
šikovnosti budišovských ţen. Břízku, kterou nám obstaral Jan Smrček, jsme proměnily ve
skořápkovník a velikonoční téma doplnila lavička se zajíčkem a zaječicí. Před sousoším
sv. Václava a obecním úřadem byly přizpůsobeny vrbovím a mašlemi květináče.
S výzdobou jsme nezapomněly ani na místní potraviny „Bala“ a U Pavlasů“, kde jsme
zhotovily velikonoční věnce.

Zastoupení jsme měly i při protestu proti úloţišti jaderného odpadu, v areálu
zámeckého parku, 9. dubna.
Dalším důleţitým počinem bylo stavění máje, které se mělo uskutečnit 30. 4.
v dopoledních hodinách.
Pro její stavění jsme se rozhodly z důvodů obnovení starých tradic. My dříve narození
dobře pamatujeme, ţe jen ozdobená břízka od nápadníka, na zahradě znamenala, ţe
děvče bydlící v tomto domě je jiţ zadané. Byly i případy, kdy sportovně zaloţený mladík
umístnil májku do komína. To potom byla „mela“ v rodině, kdyţ táta dotyčného děvčete
musel tuto májku odstranit, to byl mnohdy nadlidský výkon.
Dalším druhem májky je ta umístěná při stavbách rodinných domků při zhotovení
věnce, v době, neţ přijde na řadu vazba. Té se po zednicku říká „glajcha“.
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K samotnému stavění májky. Písemnou formou jsme poţádaly 28. 3. městys Budišov
o umístění májky v místech bývalé poţární nádrţe Pekařák. Ţádost byla kladně vyřízena.
Vyhrabávání výkopu provedl Martin Rybníček. Po vyhrabání suti jsme došli k závěru, ţe
májka potřebuje betonový základ, doplněný silnostěnnou rourou, kterou jsme získali od
ZD Budišov. Roura byla opatřena růţicí a úchyty ke zpuštění, a to Aloisem Lisým. Beton
nám objednal a dovezl Martin Rybníček a byl hrazen městysem Budišov.
13

14

15

16

Při montáţi a jejím dokončení pomáhali muţští od Jochů, Alois Lisý, Josef Ondráček
a Jiří a Martin Rybníčkových, kteří se postarali i o celkové zčištění prostoru, ke kterému
došlo 12. 4. Důleţité byly i klíny z tvrdého dřeva ke správnému zakolíkování májky,
zhotovené Jiřím Rybníčkem.
Strom na májku věnovali manţelé Ondráčkovi. U kácení byl přítomen Alois Lisý
a Josef Ondráček. Strom bylo nutné zkrátit z důvodu jeho přepravy od rybníku Pyšeláku.
Přemístění se ujala firma Elektro Budišov pod vedením Pavla Tesaře. Při jeho usazení
a nakládání na zvedací plošinu dne 26. 4. jsme přivítali pomoc Petra Jaroše. Poté byl
strom májky převezen k Pekařáku.
Dne 28. 4. nastoupily ţeny na odstranění kůry ze stromu májky. Naštěstí kůra byla
ještě mokrá, a kdyţ se k tomu přidaly šikovné ruce, práce rychle proběhla a strom májky
byl připraven na svou výzdobu.
Stavění májky mělo proběhnout 30. 4. v 10 hodin. V půl desáté začala děvčata májku
zdobit pentlemi a závěsným věncem. Před stavěním nazdobené májky se objevily obavy,
aby nedošlo k nějakému úrazu při předpokládaném větším mnoţství lidí, a proto došlo
k rozhodnutí postavit májku ihned po nazdobení, tj. ještě před desátou hodinou. Postavení
se uskutečnilo pomocí vysokozdviţné plošiny firmy Elektro Budišov. V 10 hod. se začalo
scházet větší mnoţství zvědavých diváků.

V doprovodném programu potěšily svým programem děti z mateřské školy Budišov
v doprovodu svých učitelek. Svým vystoupením, za které jim děkujeme, vytvořily
pěknou jarní atmosféru. Po ukončení jejich vystoupení nabízely ţeny všem přihlíţejícím
chutné buchtičky.
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Mnozí z diváků nám měli za zlé, ţe se májka nestavěla podle plánu v 10 hod. Touto
cestou se omlouváme a slibujeme, ţe májka se v příštím roce bude stavět klasickým
způsobem s bohatším programem.
Kácení té letošní májky, s doprovodným programem, se uskuteční 30. 7.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci stavění májky.
Za Dámský klub Budišov Olina Ondráčková
foto Karel Pavlíček a Ludmila Jochová
Čarodějnice opět v Budišově

Po dlouhé době jsme se mohli opět setkat Pod Hrázkou. Těší nás, kdyţ pro Vás
můţeme něco nachystat, protoţe bez Vás diváků – publika by naše snaha neměla cenu.
Chceme Vám poděkovat za hojnou účast a podporu, podle Vašich reakcí na místě činu
nebo i jinde věříme, ţe se Vám Čarodějnice líbily. Čarodějnické kostýmy nám chyběly
a jsme rádi, ţe se zúčastnily Čarodějnice všech věkových kategorií. Pod Hrázkou jste
mohli vidět:
 Paní Ondráčkovou, která nám mile popovídala o májce, jeţ po dlouhé době opět
stojí v Budišově
 skupinu Lollipopz
 baletní vystoupení z Prahy
 učili jsme se tančit s babičkou charleston
 Jeţibabu s Jeníčkem, který loupal perníčky a nakonec ji naučil být hodnou
 Kouzelnici Mylady
 Rockovou Kissbábu
 bývalá Miss přijela zkontrolovat, zda se pořád něco u nás děje
 Čarodějnice Frederika zazpívala a zarecitovala
 kolegyně, které utekly z hranice, nám rovněţ zazpívaly
 Třígenerační vystoupení Jeţibab
 Ivánka s Babou Jagou
 Šviháka lázeňského, jehoţ srdce chtěly získat Čarodějnice
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Dětské soutěţe nám opět zajistil DDM Třebíč a dárky, které děti dostaly, jsme získaly
od sponzorů, kterým rovněţ chceme poděkovat.
Děkujeme moc všem, kteří jste přišli, vystupovali, podíleli se na přípravách
i samotném cateringu…, ţe jste nám zůstali věrní a hezky a dlouho si to s námi uţili. Tak
příští rok LETU ZDAR!
Jarmila Ujčíková, foto Karel Pavlíček
Jarní výstava drůbeže, králíků a holubů
Pokud bych se chtěl vrátit k jarní výstavě na Květnou neděli, začnu jejím koncem.
Výstavu navštívilo, i přes chladné počasí, cca 500 lidí, uţ to byl úspěch. Mezi ostatní
klady lze přičíst nezvykle velký zájem o koupi vystavených zvířat, která byla na prodej,
a to zájemců aţ z okolí Brna. Zahřála i pěkná velikonoční výzdoba uvnitř haly
a květinový záhon před ní.
To, ţe chovatelé nezapomínají na své členy, kteří je opustili na věčnost,
dokumentovalo tablo s fotografiemi dlouholetého člena a kamaráda Aloise Sedláka
z Budišova.

Výsledky expozice králíků
1. místo – Český albín, chovatel Černý Kamil
2. místo – Český strakáč černý, chovatel Kosík Milan
3. místo – Burgundský, chovatel Hort Jaromír
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Čestné ceny
Zakrslá havana, chovatelka Pitnerová Eliška, Zakrslý bílopesíkatý černý, chovatel
Kukla Tomáš, a Angora bílá červenooká, chovatel Ing. Dobrovolný Jaromír
Výsledky expozice holubů
1. místo – Kudrnáč, chovatel Novotný Miroslav
2. místo – Brněnský voláč, chovatel Jurný Josef
3. místo – Moravský morák, chovatel Ing. Dobrovolný Jaromír
Čestné ceny
Moravský pštros ţlutý, chovatel Oulehla Pavel, Český voláč sedlatý, chovatel Jurný
Josef, Hesenský voláč – chovatel Leikep Tomáš MCH
Výsledky expozice drůbeže
1. místo – Sumatránka, chovatel Ing. Milošovič Erik
2. místo – Sebritka citronová, chovatel Kukla Petr
3. místo – zdr. Holanďanka černá, chovatel Kresan Dušan
Čestné ceny
Kachna smaragdová, chovatel Durda Bohumil, Bielefeldka, chovatel Černý Kamil,
zdr. Novoanglická bojovnice, Kresan Dušan

Sponzoři
Kraj Vysočina, De Heus, a. s., městys Budišov, Hammelmann–servis, s. r. o., Tomáš
Glovacz, Avicentra, s. r. o., průmyslové zboţí Josef Ondráček – Budišov, nábytek Novák,
Esko-T, s. r, o., zahradnictví Molnár, restaurace a ubytování Vladislav, zahradnictví
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Ludmila Dočekalová – Třebíč, obuv Iva – Velká Bíteš, zámečnictví Jiří Klíma – Budišov,
Deratex, s. r. o., kooperace, a. s. Výčapy, hospodářské potřeby Výčapy, SOFI stav,
s. r. o., jatka Mohelno a Ing. Lenka Kovačevičová.

Dušan Kresan, foto Stanislav Bačák
Kameny zmizelých
Při vzpomínkové akci k uctění obětí holocaustu a konce 2. světové války dne osmého
května v Rudíkově se uskutečnilo i oficiální odhalení kamenů zmizelých. Netušil jsem,
o jaké kameny se jedná, a tak jsem začal shánět informace.
Kameny zmizelých jsou hrubým překladem slova Stolpersteine. Jsou to kameny,
o které je třeba klopýtnout, nebo se ohnout a zavadit o ně pohledem. Mají tvar čtvercové
dlaţební kostky z betonu s hranou vţdy 10×10 cm osazené mosaznou destičku
a vsazenou do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického reţimu. Nesou text –
Zde ţil (ţila)… jméno a údaje o místu a datu jejich zavraţdění.
Původně šlo o projekt německého umělce Guntera Demniga, který první kámen
poloţil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Demingova myšlenka našla
pozitivní ohlas i v jiných státech.
Po zániku Sdruţení Stolpersteine.cz v roce 2016 pokládání kamenů zmizelých v Praze
a jiných městech zajišťuje Veřejně prospěšný spolek na podporu osob dotčených
holocaustem.
V místech, odkud bylo deportováno větší mnoţství lidí, téţ pokládají tzv.
Stolperschwelle (přeloţeno: práh k zakopnutí), svým rozměrem odpovídá šesti i více
kamenům vedle sebe.
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Vedle Rudíkova, kde kameny zmizelých jsou v místech dnes jiţ zaniklého domu
Braunových, pod schody na „Ţidárně“, bylo 18. května odhaleno ve Velkém Meziříčí
12 kamenů zmizelých. V Třebíči je jich 22 a v letošním roce se chystá instalace dalších
jedenácti.
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Zdroj: Wikipedie.cz
foto Jana Pavlíčková, Karel Pavlíček
Výšlap k Pyšeláku
Letos je to 5 let, co jsem si vymyslela Výšlap. Proč? Protoţe jsem chtěla, aby se místní
i přespolní maminky lépe poznaly, seznámily se, popovídaly si a hlavně, aby strávily
jedno dopoledne v týdnu jinak, neţ u plotny či s domácími pracemi.

Po nucené dvouleté covidové pauze, jsme se k Výšlapu ve středu 18. května vrátily.
Zúčastnilo se 34 maminek a 51 dětí. Paráda! Počasí vyšlo na jedničku. Po společné fotce
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na vlakovém nádraţí jsme vyrazily směr Pyšelák. Cesta místy sice nic moc, ale bez
většího provozu. Z pláţe nám šel naproti pan starosta Petr Piňos, kterému děkuji za jeho
podporu a pomoc s Výšlapem.

Na pláţi jsme se všichni občerstvili, kaţdé dítě
dostalo balíček a pak se šlo uţ individuálně domů
nebo na oběd ke Kazdům na zahrádku.
Děkuji také Technickým sluţbám Budišov za
vysečení pláţe a postavení stanu.
Poděkování patří všem maminkám, které se
jakkoli podílely s přípravou, pečením, focením
nebo uţ jenom tím, ţe přišly.
Pevně věřím, ţe se za rok zase ve zdraví
sejdeme a počasí nám bude přát tak, jako letos.
Za sdružení maminek Budík Soňa Pospíšilová.
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Nová prohlídková trasa Zámecký okruh
Dne 24. května 2022 byly zahájeny prohlídky zámku na nové trase Zámecký okruh,
kterou zřídil městys Budišov.
Základní informace
Délka prohlídky – cca 45 min
Počet osob na prohlídce – max. 25 osob
Výklad – pouze v českém jazyce
Návštěvní doba
– duben, květen, červen, září, říjen
ÚT–NE 9:00 – 15:00 (PROHLÍDKY v 9:30, 11:00, 12:30, 14:00)
– červenec, srpen
ÚT–NE 9:00 – 16:30 (PROHLÍDKY v 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30)
– v zimních měsících o vybraných víkendech
Vstupné – platba pouze v hotovosti
Ceník– plné: 100 Kč, zvýhodněné: 60 Kč, rodinné: 220 Kč, focení 50 Kč
Kontakt – Zámek Budišov, Budišov 1, 675 03
tel. 702 001 897
Informace pro návštěvníky
Parkování – bezplatné parkování; před zámkem malé parkoviště; za zahradnictvím vedle
zámeckého parku velké parkoviště
Domácí mazlíčci – do interiéru zámku není povolen vstup pro ţádné domácí mazlíčky
Bezbariérový přístup – je moţný pouze na nádvoří a do zámeckého parku
– vzhledem k tomu, ţe jde o historický objekt, není bezbariérový přístup do interiéru
moţný; prohlídky jsou ve vyšších patrech zámku a jsou přístupné po větším mnoţství
schodů.
Návštěvníci se na prohlídkové trase Zámeckého okruhu seznámí s historií zámku
a významnými rody, podívají se i do dříve nepřístupných prostor, jakými jsou sala
terrena, nově zrestaurovaná kaple sv. Anny, Antický a Rybářský salonek. Navštíví také
expozici městyse Budišov a v prostoru pro výstavy v současné době expozici o letcích
RAF z Třebíčska.
Rada městyse Budišov
V Budišově samá televize
Na konci května se v Budišově natáčelo. Nejdříve, 26. a 27. května, připravovala
nizozemská veřejnoprávní televizní stanice MAX NPO s reţisérkou Giselou Mallant
dokument o československých letcích RAF, posádky letounu Wellington T 2990, který
byl 23. 5. 1941 sestřelen u Nieuwe Nierdorp v Holandsku a letos byly jejich ostatky
vyzvednuty. Ve čtvrtek proběhlo natáčení na zámku, kde je součástí nové trasy
Zámeckého okruhu i výstava o těchto a jiných letcích. Den poté se celý štáb přesunul
k budišovskému památníku padlých, u kterého natočili pietní vzpomínku manţelů
Smrčkových na člena posádky letounu, budišovského rodáka pplk. Leonharda Smrčka.
Nakonec se natáčení přesunulo na náměšťské letiště. Celé natáčení provázel s tvůrci
místostarosta Mgr. Zdeně Smrček. Film by měl být uveden příští rok na jaře.
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Ladislav Dokulil
Toulavá kamera
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Následující den, v sobotu 28. května, vystřídala nizozemskou televizi Česká televize,
která ovšem měla zájem především o památky pro Toulavou kameru. Ale v zámku také
natáčeli a navíc se objevili i v zámeckém parku a u kostela. Výklad jim poskytli
v zoologických expozicích Moravského zemského muzea na zámku Jaroslava Dohnalová
(Tesařová) z Budišova, v Zámeckém okruhu Iva Rybníčková (Bočková) z Budišova,
o Budišově, kostelu a korouhvi promluvil starosta Petr Piňos rovněţ z Budišova.
Budišovští vytvořili i kompars návštěvníků zámku.
Tvůrce příspěvku do Toulavé kamery o Budišově Roman Šulc (i pomocí dronu)
vyfotil a věnoval nám fotografie městyse pořízené během natáčení.
Petr Piňos, foto Roman Šulc
Budišovské pověsti a jiná zamyšlení
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Budišovský rodák Ing. Rostislav Tesař uţ v našem zpravodaji publikoval kdeco. I své
budišovské pověsti. Teď městys Budišov vydává jeho články srovnané v jednu kníţečku,
navíc doprovázené ilustracemi ţáků Základní školy Budišov pod vedením učitelky Mgr.
Jany Smrčkové. Doporučuje
městys Budišov a redakce Budišovského zpravodaje
Setkání se seniory
Setkání zástupců městyse se seniory proběhlo v úterý 28. června ve 14 hodin
v kulturním sále Základní školy Budišov. V příštím čísle zpravodaje více.
Pozvánka na srpnovou chovatelskou výstavu
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Z HISTORIE
Deník roku 1941 – výpisky
Sčítání ovocných stromů a keřů 20. září 1941
Jabloně 2 089, hrušky 348, třešně 189, višně, švestky 2101, slívy 373, ryngle 114,
meruňky 4, broskve 8, vlašský ořech 41, kaštany 2, kdoule 1, rybízu 496, angreštu 95
a malin 255 m2.
Od 30. 1. 1941 končí ţidovskému vedení obchodů. Od 19. 9. 1941 musí nosit Ţidé
v Protektorátu na levé straně prsou ţlutou 6 cípou hvězdu látkovou. Nesmějí také
opouštěti místo svého pobytu bez svolení policejního úřadu.
Dva mrtví pod kopcem
Těţká sráţka na silnici u Budišova
Na silnici mezi Hodovem a Hodovem na Třebíčsku došlo 14. 8. 1941 k těţké sráţce
cyklisty s nákladním autem Jana Stupky z Velkého Meziříčí, která si vyţádala dva lidské
ţivoty. 26letý dělník Jan Marek z Hodova vezl na kole Stanislava Robotku, 15letého syna
domkaře z Hodova. Při sjíţdění prudkého kopce narazil Marek na protijedoucí auto a
zůstal namístě mrtev s roztříštěnou lebkou a smrtelným vnitřním zraněním. Robotka byl
převezen do třebíčské nemocnice se zlomeninou spodiny lebeční a také on smrtelnému
zranění podlehl. Příčinu sráţky vyšetřuje četnictvo. kţ.
Vyhláška okr. Úřadu
Bubnování 3. I. Z kaţdého čísla jeden muţ musí vyhazovati sníh na silnici k Hodovu.
Doprava mléka nesmí váznout. Povinnost vyhazovati sníh mají obyvatelé od 18–60 let.
Vyjmutí jsou nemocní, lékaři, úředníci i zřízenci, učitelé a prof., matky malých dětí.
1. 2. bubnuje: Z kaţdého čísla jeden muţ vyhazovat sníh do „Zídek“.
Zemřel lékař-lidumil
V Dačicích zemřel ve věku 67 let MUDr. Emil Holouš, budišovský rodák. Tento lékař
byl opravdu muţem zlatého srdce. Dovedl pomáhati ochotně trpícím, a to často i zdarma.
Mnoho jeho pacientů odcházelo z ordinace jen se slovy „Zaplať Bůh“. Byl to pravý lékařlidumil.
27. II. byl v Budišově pochován do rodinné hrobky.
Stavby
31. 3. Kazda Josef, k přízemí poschodí; Večeřa Josef, k přízemí poschodí) staví se od
17. 4.), Nejedlý Jan, Bohumil Škoda, stodola, od května; Machát Fr., Č. 23, přestavba
domku; 12. 5. Zedníček Karel (kolář), novostavba na Jazírku; Pavlíček Karel, stavba
stodoly, červen; Velkostatek, domek pro deputátníky, bednáreň, červen; Rous Josef, nové
chlívky, červenec; Kašpar Karel, kůlna, červenec.
Od 25. 2. jezdí autobus kaţdý den do Třebíče z Tasova, řidič Borkovec, v 7 hod. ráno
13. 4. Sokolovna zavřena, cvičení zakázáno, kino se smí hrát.
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14. 4. Pomlázka. U nás 6 koledníků s ţílami.
15. 4. Uviděli jsme v Budišově první vlaštovku.
Chlapci a děvčata nar. 1922–1927 obdrţí dodatkový oděvní list na ţádost do 30. 4.
Vyhláškou ministerstva zemědělství 107/41 samozásobitel smí poraziti jen tolik vepřů,
aby mu vznikla zásoba nejvýš na 40 týdnů.
Od 1. 7. zřízena péčí Okresní péče s mládeţí v Budišově opatrovnice pro malé děti od
1. 7 do 31. 8. (od 7 do 7 hod.). Řídí sl. Chybová (měs. 1000 K), Hedvika Smrčková
v Kamenné.
Pečení chleba u Michálků 1. 7. 1941, bochník 2.50 K, štrycla 2,- K
Požární hlídky
Od 24. 7. zavádějí se poţární polní hlídky na 4 tratích (obvodech) vedené v noci.
Trvaly do 5. září 1941.
1. obvod. Trať od hasičské budovy k zámku a na Jazírek
2. obvod. Mezi silnicí ke Kojatínu a k Náramči.
3. obvod. Mezi silnicí k Náramčí a silnicí k Valdíkovu.
4. obvod. Od silnice k Hodovu a k zámku.
Není tabáku a cigaret
11. 8. Jiţ po několik měsíců není doutníků, v poslední době tabáku a cigaret. Teď se to
trochu zlepšilo a dávají se 4 zorky neb 2 vlasty. Manţelky některých cigaretářů naříkají
na své manţele, ţe se na ně casnují a nadávají, kdyţ nemají cigaret. Dal jsem jednomu
chudobnému paklík tabáku. Řekl: to je lepší, neţ debe mi dal stokurunu. Jinému jsem dal
a on pravil, ţe to není k zaplacení.
Od 28. 8. začali v Budišově vydávat na týden buď 30 cigaret, neb velký paklík tabáku
a 1 doutník a ještě několik kombinací.
19. 8. odstěhoval se Oldřich Kazda do svých místností nově vystaveného domu.
Do Třebíče jezdí autobus Borkovce z Tasova, kromě úterý a pátku. Vţdy je nabit, ţe
se tam nedá ani hnout.
Nařízení říšského protektora v Č a M. o vyhlášení civilního výjimečného stavu ze
dne 27. září 1941.
Pro oblast civilního stavu výjimečného platí stanné právo. Stannému právu podléhají
všechny činy rušící ne zhoršující veřejný pořádek a bezpečnost, hospodářský ţivot. To
platí zejména o všech přečinech proti zvláštnímu nařízení vydaným v dotyčné oblasti.
Stannému právu podléhá zejména nedovolené schovávání střelných zbraní neb třaskavin
a střeliva.
39

Sportovní den v Budišově
Neděle 5. října byla v Budišově rušná. Mladé národní souručenství pořádalo za
stodolou Káfuňkovou, po celý den, velký sportovní podnik, na kterém byla zastoupena
cyklistika, lehká atletika a kopaná. Cyklistické a atletické závody se konaly za účasti
nejlepších borců západní Moravy a sledovalo je na 500 diváků.
Fotbalového turnaje se zúčastnila 4 muţstva. Horácká Slávia porazila v předběţném
zápase SK Náměšť 3:1. Ve finale pak porazila Budišov 2:0 a tak získala pohár. Na
druhém místě skončil SK Budišov, který zvítězil nad SK Vladislav 3:0, kontumačně.
29. 10. bubnoval, ţe 30. 10. v ½ 8 hod dopoledne z kaţdého čísla 1 muţ musí se
dostaviti k obecnímu domu, kdeţ budou četníkem rozděleni na všechny strany hledat
nepřátelské letáky. Stravu na den si vzít s sebou. I přišlo mnoho muţů i ţen i chlapců
a byli rozděleni k hledání. U Trnavy spadl nepřátelský balon a v koši měly být letáky.
Četník staré a ţenské poslal domů, ostatní hledali.
V říjnu 1941 byly dány na silnice k Hodovu a k zámku plechové bílé tabulky se
šikmými červenými pásy, aby jezdci byli upozorněni na vlak.
Řeznictví Hynka Kosteleckého pro přeplácení jateč. dobytka uzavřeno a přerušeno od
27. 10. 1941 – 18. 1. 1942. Zákaznici byli předáni p. B. Škodovi.
12. 11. z Hodova asi 15 lidí jelo do Říše na práci. Ve Studenci velmi mnoho
podobných jelo k Jihlavě do Říše.
Půjčování knih z veřejné knihovny obecní započalo v listopadu 1941 v sobotu o 3 hod.
Počet čísel 528, 2 ztraceny, 77 zabavených, jest tedy k půjčování 449.
Mladé národní souručenství od 17. 12. 41 zahájí cviky tanců pod vedením tanečního
mistra Pavlíčků u Součků.
Seznam včelařů a počet úlů 1941 v Budišově
Tomšík Jan
6 úlů
Pavlas Karel
15 úlů
Machát Karel
2 úly
Toufar Alois
1 úl
Vikart Karel
6 úlů
Nováček Ferd.
11 úlů
Beránek Václav
5 úlů
Fila Josef
2 úly
Vít 84 Frant.
22 úlů
Sedlák Jindřich
2 úly
Slabý Jan č. 1
3 úly
Ondráček 11 Mih.
10 úlů
Vrška Josef
3 úly
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Velkostatek
Nedvěd Augustin
Zejda Frant.
Hnízdil Michal
Mikulášek Filip

1 úl
12 úlů
3 úly
3 úly
2 úly

25. 12. 1941 Národní souručenství zavádí pozdrav vztyčenou paţí jakoţto oficiální
pozdrav v oboru činnosti N. S.
Z Kroniky 1941, autor neznámý
Poděkování Marii Dvořákové ze Stříteţe, která kroniku věnovala Budišovskému
zpravodaji.
Začátky odbojového hnutí
Přešlo 20 let od zrození Československé republiky a německý Drang nach Osten začal
znovu své řádění ve znamení fašistického hákového kříţe. Císaře Viléma vystřídal kaprál
Adolf Hitler. Zradou západních velmocí v roce 1938 byli jsme 15. března 1939 obsazeni
německými nacisty.
V té smutné době je Silva Malec učitelem ve Velkém Meziříčí. Armáda republiky se
rozpouští. V květnu 1939 podplukovník Feigerle likviduje ve Velkém Meziříčí
7. hraničářský prapor. Setkává se se Silvou Malcem. Bojovali spolu před dvaceti lety
v legiích v Rusku.
„Přišel jsem za tebou ohledně odboje. Tvoří se odbojová skupina Obrana národa.
Pomohl bys nám v boji proti okupantům? Máš tři dny na rozmyšlenou. Pamatuj, ţe se
jedná o ţivot!“
„Nepotřebuji se rozmýšlet. Od první chvíle, co německý voják překročil naše hranice,
jsem v odboji.“
„Tak dobře poslouchej, protoţe nic se zapisovat nesmí. Plukovník Jaroš z Moravských
Budějovic je určen za velitele kraje. Kraj má tři okresy: Moravské Budějovice, Třebíč,
Velké Meziříčí a části sousedních okresů. Kaţdý okres má postavit jeden pluk. Tři pluky
dají jednu divizi. Já jsem zástupcem Jarošovým, ty jsi zástupcem mým. Kdyby se něco
stalo se mnou, jsi velitelem okresu Velké Meziříčí, a kdyby se něco stalo s Jarošem,
budeš velitelem divize. Další instrukce dostaneš. Vyhledej si i ty svého zástupce.“
Silva si vyhlédne za svého zástupce Josefa Svobodu, odborného učitele na měšťanské
škole. Stanoviště velitelství je v rudské hospodě, ve které se Silva narodil.
Začíná pracovat a přemýšlet, zvláště kdyţ v červenci 1939, po likvidaci pluku
hraničářů je Feigerle povolán nastoupit civilní zaměstnání v Brně. Silva je velitelem
okresu a zástupcem velitele divize. Hlavou mu zavíří vzpomínka na dávný sen, ve kterém
v tyfové horečce v poušti Uzbekistánu uviděl krajinu od Křţanova k Velkému Meziříčí
a v ní tisíce nataţených paţí a prosících očí, volajících úst: Bij Němce cizozemce!
Spojka přináší 1. prosince 1939 smutnou zprávu: plukovník Jiří Jaroš je zatčen. Sen se
naplnil. Štábní kapitán legií Silva Malec je zatčen. Sen se naplnil. Štábní kapitán Silva
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Malec je velitelem divize Obrany národa! Začíná o sobě pochybovat. Já to nedokáţu!
Hlasy pouště však volají: Musíš! Byl jsi předurčen!
Jeho titul a starosti netrvají dlouho. 8. prosince je zatčen gestapem i on. Nastaly
výslechy a mučení. Velitel divize mlčí, slovo zrady nepřejde přes jeho rty. Pět let proţije
v trýzni koncentráků, ale vrací se ţiv.
Jsme spolu v jeho rodné rudské hospodě a díváme se do kraje k Velkému Meziříčí,
Křiţanovu, Tasovu, Velké Bíteši, do míst, kde se odehrával odboj proti okupantům, jehoţ
on byl počátkem.
Navazuji rozhovor na jeho vzpomínky. „Sešli jste se s Jarošem?“
„Sešli. Vysvětlil mi celou organizaci ON. Řekl mi, ţe je nutné, abych byl jeho
zástupcem, ţe mám své auto, a tak můţeme bez spojky vykonat spoustu práce, neţ
vyzkoušíme důvěryhodnost členů“.
„Byl plukovník také legionářem“?
„Byl. a také rodákem z Velkého Meziříčí. Na rodném domku na Ostrůvku má dnes
pamětní desku. Znali jsme se jako důstojníci druhé divize a jeli společným transportem ze
Sibiře a z Vladivostoku domů.“
„Jak byla rozdělena organizace ON?“
„Velitelem okresu Moravské Budějovice byl Antonín Roupec, učitel v Blíţkovicích,
velitelem v Třebíči byl Ladislav Hobza, advokát, jeho zástupcem prof. ‚Dr. Vincenc
Sameš, u nás byl Feigerle a potom já.
Rozdělili jsme okres na několik okrsků a získali pro ně velitele. Pracovali jsme
společně, protoţe já jako rodák jsem znal lépe místní poměry. Organizace okresu Velké
Meziříčí a sousedního okresu Velká Bíteš byla tato:
1. Město Velké Meziříčí: velitel štkp. v zál. Josef Svoboda, zároveň zástupcem okr.
velitele
I. úsek: štkp. četn. Rudolf Cejnar, kpt. v zál. Tomáš Dvořák
II. úsek: kpt v zál. Václav Škvařil, por. v zál. Karel Janíček
III. úsek por. v zál. Prokop Sýkora, por. v zál. ‚Eduard Komárek
IV. úsek: por. Pěchoty Vojmír Plachetka, por. děl. Vilém Svoboda
2. Velká Bíteš (soudní okres): npor. v zál. Antonín Chramosta, npor. v zál. Bohuš
Sládek
3. Okres Velké Meziříčí – venkov, sever: npor. v zál. František Maloušek; npor. v zál.
Václav Jaluška; kpt. v zál. Albín Mikunda; kpt. v zál. Miloslav Milostný
4. Okres Velké Meziříčí – venkov, západ: kpt. v zál. Bohumil Mejzlík
5. Okres Velké Meziříčí – venkov, jih: por. v zál. Josef Hakl; por. v zál. Stanislav
Mezlík; por. v zál. Ludvík Molák; ppor. v zál. Miloslav Liška
Spojky k zemskému velitelství: por. v zál. Viktor Brabec a V. Souček, oba z Velkého
Meziříčí
Spojky v okrese: Boh. Krča, legionář, Velká Bíteš; Stanislav Malec, Ruda a Josef
Rychlý, Velké Meziříčí, Josef Pánek, italská domobrana, Velké Meziříčí
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Hospodář a intendant: Stanislav Dvořák, řed. hospodářského druţstva
Skladník: Karel Buršík, lesní správce, Obora
Lékař: MUDr. Otakar Schück
Lékárník: por. v zál. PhMr. Jan Vrbka
„To jste tedy měli podrobnou organizaci. Připočítáme-li členy, pomalu stovky lidí“.
„Říkalo se, ţe musí být všechno vykonáno aţ do posledního saniťáka. Kdyţ nastalo
zatýkání, někteří utekli jinam za hranice. Sám podplukovník byl nebojácný, často jsem
mu musel připomínat opatrnost, aby nás gestapo nesebralo dřív, neţ provedeme celou
organizaci“.
„Také se to stalo“.
„Bohuţel. Po nás byl zatčen dr. Hobza. Já a on jsme dostali po šesti letech káznice.
Roupcovi se podařilo při prvních vyšetřováních proplout všemi nástrahami, ale
organizace se prozradila znovu po půldruhém roce, kdyţ uţ jsme byli jisti ve vratislavské
věznici, ţe se na nás vše zastavilo“.
„Kteří ze jmenovaných byli popraveni nebo zastřeleni?“
„Vojmír Plachetka, Albín Mikunda, Bohuslav Kříţ a MUDr. Otakar Schück, který
zemřel v koncentráku.“
„Smutná bilance, vzpomeneme-li ještě šedesáti popravených ve Velkém Meziříčí
v květnových dnech roku 1945 a padlých v přepadových bojích při pronásledování
Němců.“
„Jak hodnotíš dnes tehdejší odbojovou činnost?“
„Kdyţ jsem se vrátil z koncentráku šťastně domů, zajímal jsem se o pokračování
našich odbojových začátků a poznal jsem, ţe naše práce nebyla nadarmo. Byla základem
k dalším tvořícím se odbojovým jednotkám na naší Vysočině a mohu směle prohlásit, ţe
našich organizačních zkušeností z Obrany národa bylo, po odstranění chyb, zvláště braní
odboje na lehkou váhu, s úspěchem pouţito. I kdyţ v roce 1944 začala nová persekuce,
nenabyla takového rozsahu jako v roce 1939–40. Zvláště zářným příkladem statečnosti se
stal František Maloušek, kterého ubilo gestapo v Jihlavě, aniţ z něho dostalo slovo zrady.
Zmínky zasluhuje Stanislav Dvořák, ředitel hospodářského druţstva ve Velkém Meziříčí.
Jeho na pohled nepatrná funkce hospodáře stala se velmi významnou. Dostal rozkaz
zaopatřit skladiště zbraní, zajistit nejméně 3 000 litrů benzínu, aspoň dva vagóny mouky,
několik vagonů krmiv a chlebovin. Všechno zaopatřil, a k tomu vydrţoval na venkově
tajná, pro druţstvo nepotřebná skladiště, tak, aby to bylo v naprosté jistotě. Jaké odvahy
a obětavosti k tomu bylo třeba, kdyţ někteří lidé se báli poskytnout krajíček chleba!
V létě 1939, kdyţ jsem vstoupil do Obrany národa, musel jsem se stěhovat do domu
s větší frekvencí, aby činnost – styk se spojkami a návštěvy – nebyla tak nápadná.
Dvořák se zasadil o to, aby mi byl pronajat byt v hospodářském druţstvu. Kdyţ jsem se
vrátil domů, zjistil jsem, ţe moje ţena nezaplatila ani haléř nájemného. Také jsem se
dozvěděl, co námahy a nepříjemností měl, neţ zlikvidoval oba černé sklady.“
Loučíme se a nějak se mi nechce odejít od jednoho z těch statečných z odboje, kteří
začali připravovat pád okupantů. Silvestr Malec zemřel 22. 1. 1970 ve věku 80 let.
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Do této kapitoly patří i dvě příhody z prvních dnů po obsazení republiky okupanty,
z doby, kdy ještě nebyla utvořena první odbojová organizace Obrana národa.
Je několik dní po okupaci naší republiky v březnu 1939. Na okresním úřadě ve
Velkém Meziříčí, po městě a vsích jsou vyhlášky o odevzdání zbraní. Kdo je neodevzdá,
bude potrestán smrtí. Zbraně se odevzdávají na četnické stanici a odtud je denně odváţí
auto řízené cestmistrem Jaroslavem Sedlákem z Velké Bíteše. Zbraně přijímá
automechanik Široký. Na chodbě je vţdy hlouček zvědavých úředníků. Mezi nimi je
i Mirek Vetiška, dříve důstojník naší armády: „Chlapi, tyhle kulovnice by stačily i na
člověka. I tyhle skvělé pistole!“ To víte, jak chlap, k tomu voják, vidí zbraň, je celý pryč.
Ti co poslouchají, ať je to domovník Dvořák nebo Široký a ti druzí, byli také vojáci. Tak
se stalo, ţe něco zůstalo mimo a bylo nahrazeno starými bouchačkami. Skupiny Josefa
Širokého a Libora Tesaře z Velkého Meziříčí v roce 1941 byly vícečlenné a vyzbrojené.
Široký jako mechanik sám zbraně a trhaviny vyráběl. Jejich prvou akcí byla psaná hesla
na silnicích a domech Slovanstvu sláva – fašizmu zkáza. Pomocí šablon k tomu malovali
rudé pěticípé hvězdy. Jejich práce byla prozrazena.
Po obsazení republiky Němci byla vytvořena protektorátní vláda v čele s presidentem
dr. E. Háchou. Všechny politické strany byly zrušeny a vytvořena jediná strana národní
jednoty Národní souručenství. Měla to být strana aktivistická, která dle prohlášení
presidenta měla pomáhat vůdci A. Hitlerovi za jeho „ochranu“ českého národa. Skoro
všichni muţi vstoupili do ní, aby v ní hledali cestu, jak jí vyuţít k pomoci národa.
Vedoucím tajemníkem ve Velkém Meziříčí se stal Václav Svítek a ve Velké Bíteši Jan
Schvanzer.
Zemský tajemník v Brně byl Ant. Kekus. Ten si pozval některé tajemníky, kterým
mohl důvěřovat, a řekl jim: Přátelé, NS se zapojuje do národní povinnosti na podporu
rodin politických vězňů. Jsou jich uţ tisíce. Nemají z čeho ţít. Tato činnost je trestná.
Získávejte peníze z chudinských fondů na obcích, od okresní péče o mládeţ, z dotací
peněţních ústavů, z darů a sbírek. Tak se stalo, ţe na Velkomeziříčsku a Velkobítešku
všechny postiţené rodiny dostávaly měsíční podporu. Rozváţely se oděvy od Fr. Babáka
z Velké Bíteše, pytle mouky od stárků V. Pecháčka z Velké Bíteše, mlynáře Jelínka
z Tasova a odjinud těm, jejichţ muţi byli uvězněni v akci sokolské, komunistické,
v Obraně národa, V boj a jinak. Němci se to bohuţel také dozvěděli, zatkli některé
tajemníky a mnozí z nich se nevrátili.
Jako moc měla protektorátní vláda a Národní souručenství, poznáme z dalšího
případu:
Náměstkem předsedy vlády a ministrem ţeleznic byl tehdy dr. Jaroslav Havelka.
Jednou konal prohlídku dráhy Tišnov – Havlíčkův Brod. Zajel si také do Velkého
Meziříčí. Jaroslav Sedlák vyuţil jeho návštěvy a při obědě u Pavelků (dnešní Horácko),
poloţil mu nepříjemnou otázku: „Pane ministře, je protektorátní vládě známo, jak se
zachází s politickými vězni, zvláště na Špilberku? Podniká se něco proti tomu?
Pan ministr upřímně odpověděl: „Všechno víme. Pouze to zaznamenáváme. Víc dělat
nemůţeme. Byl jsem u protektora Neuratha s konkrétním případem a důkazem, jak
gestapo zachází s vězněm. Pan protektor řekl: „Neţádejte, abych vzal vaše sdělení na
vědomí. Kdybych to hlásil do Berlína, budou v tom vidět nejstrašnější uráţku německého
národa a ani můj vliv by nezabránil tomu, ţe budete ihned zatčen.“
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Příhodě byl přítomen továrník Jelínek, učitel C. Charvát, tajemník NS Václav Svítek
a P. Procházka. Všichni poznali, ţe nejsme u Němců naprosto nic, ţe nás čekají dny
nemilosrdné krutosti.
František Horký
Historka ze stavby železniční trati Studenec – Velké Meziříčí
Dnes jiţ není pamětníka stavby ţelezniční trati ze Studence do Velkého Meziříčí. Za
mého mládí nejstarší ţijící pamětnici byli ještě dětmi, kdyţ bylo započato se stavbou této
důleţité spojky našeho kraje s ostatním světem.
Mezi nejstarší pamětníky stavby ţelezniční trati, se kterými jsem mohl o ní hovořit,
byl můj strýc Jan, který na stavbě dráhy jako mladý hoch pracoval, a dále stařenka
Němcová, která v době, kdyţ se stavbou bylo započato, byla ještě dítětem.
Stařenka Němcová mi před více neţ třiceti lety vyprávěla: „Byla jsem ještě malá
školačka, kdyţ se ţeleznice začala stavět. Z naší obce Hodova pracovalo na dráze mnoho
muţů, i ţeny pomáhaly vydělávat pár krejcarů. Na staveniště jsem docházela s řadou
jiných dětí z naší obce v poledne s obědem pro naše tatínky a starší sourozence.
Na stavbě pracovalo také mnoho taliánů, kteří se učili od našich dělníků česky a na nás
na děti pokřikovali. Slýchali jsme od dělníků zpívat různé posměšné písně na poměry na
stavbě, špatné výdělky a také na vrchnost, která stavbu řídila.
Na stavbě se pracovalo někdy i v neděli. To jsme chodili na stavbu s obědem nejraději,
protoţe v neděli jsme měli času trochu více se po stavbě poohlédnout.
Jednou, bylo to na svatodušní svátky, kdy se na stavbě dráhy nepracovalo, jsme se my
děti téměř z celého Hodova odpoledne vypravily k nové trati. Touţily jsme po tom,
abychom se svezly na vozících, kterých uţívali dělníci k převáţení hlíny a ostatního
stavebního materiálu a k nimţ jsme se samozřejmě jinak nedostaly.
Ke staveništi jsme se dostaly dobře a po chvílce jsme také došly k vozíkům, které stály
volně vedle kolejí. Společnou silou jsme vozíky dostaly na koleje, větší chlapci vozíky,
kterých bylo několik, roztlačili a uţ se jelo. Z počátku pomalu, ale postupem cesty se
rychlost zvyšovala. A to jsme jiţ dojíţděly k Budišovu, kdy jsme jely skutečně jako
opravdový vlak.
Ale to jsme jiţ také dostávaly strach. Náš nový dopravní prostředek, který jsme chtěly
vyzkoušet, neměl nejmenší úmysl zastavit a jen a jen ujíţděl. Některé z dětí začaly
plakat, několik chlapců za pomalejší jízdy před Pozďatínem vyskákalo, a tak nás zůstalo
na vozících jen několik, které jsme neměly odvahu při pomalejší jízdě seskočit.
A to jsme jiţ projíţděli kolem nynějšího nádraţí Pozďatín, kdy se rychlost sice trochu
sníţila, ale vozíky se nezastavily, kopec před nádraţím zdolaly a my uháněly dál. Naše
jízda z Pozďatína ke Studenci se podobala skutečně letu. Dodnes si říkám,“ pokračovala
stařenka Němcová ve svém vyprávění, „jak bylo moţné, ţe jsme se někde po cestě
nevykolejily. A to jsme neměly odvahu ani k pláči a byla v nás dětech skutečně malá
dušička. Jen jsme s hrůzou a strachem čekaly, jak to dopadne.
Během cesty, zvláště od Pozďatína ke Studenci, jsme zaslechly překvapené volání
taliánů, kteří měli při nové stavbě vystavěné boudy, v nichţ bydleli. Dnes jiţ nedovedu
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vylíčit hrůzy, které jsme za této jízdy proţily. Naše nedobrovolná pouť skončila ve
Studenci, kde jsme se konečně zastavily.“ Stařenka vypravuje: „Ani jiţ přesně nevím, jak
to bylo, ţe jsme stály, ţe to dopadlo dobře a nikomu se nic nestalo. Náš návrat domů
nebyl slavný. To jsme pěkně pěšky cupaly od Studence k Budišovu vedle trati a pak po
cestě do Hodova, kde jiţ rodiče trnuli ve strachu a očekávání, jak to s námi dopadlo. Na
naši první cestu po nové ţelezniční trati z Hodova do Studence jsme si i později, jiţ jako
dospělí, často vzpomínali, a mnohdy si ještě dnes vzpomenu.“
Na konci svého vyprávění si stařenka Němcová povzdechla: „Myslím, ţe jsem dnes jiţ
posledním ţijícím cestujícím oné naší slavné jízdy novou velkomeziříčskou lokálkou.“
Dnes jiţ řadu let i stařenka Němcová odpočívá svůj věčný sen na rudíkovském
hřbitově. Kdyţ jedu vlakem ze Studence do Rudíkova, vţdy si vzpomenu na ony malé
pasaţéry po nové této trati před devadesáti lety, o nichţ mi stařenka Němcová jednou
večer před domkem, kde bydlela, vyprávěla.
Alois Mikyska – Pohádky, pověsti a vyprávění rodného kraje
2022 mínus 1942 rovná se 80
Jednoduchá, ale neúprosná rovnice ţivota. Jo, jo, to to letí! Letošní osmdesátnice
a osmdesátníci, kteří budou číst tento článeček, moţná i trochu melancholicky zaslzí,
kdyţ si vzpomenou na svoje mladá léta.
Narodili jsme se do největší války v dějinách lidstva. Lidstva vzdělaného, chytrého
a osvíceného, ale i zvrhlého, zabijáckého, mocichtivého. V roce heydrichiády,
pojmenovaném po vrahovi českého národa, ţidů i Romů, kterého zabili naši stateční
odbojáři. A okupanti, vedení fouskatým Fýrerem, tady potom rozpoutali nekřesťanský
teror. Po válce jsme jako malí chodili do kina v Sokolovně, která dávno lehla popelem.
Vstupenky za korunu, nebo pět, uţ si to nepamatuji, prodával Jirka Šlezingerů a promítali
pánové Jarek Cipriánů a Ota Doleţalů, my chodili na černobílé filmy Stalingradská bitva,
Pád Berlína a viděli ty hrůzy. Rozbité domy a mrtvé děti.
Nyní, po 80 letech, zaţíváme podobné pocity. Choutky mocipánů na Ukrajině,
vyhroţování atomovými zbraněmi, útěk nevinných lidí před zabíjením. Rozbíjejí jim
jejich skromné domy a je tam hodně mrtvých dětí. Nikdy jsme si nemysleli, ţe toto ještě
v ţivotě zaţijeme. V civilizované Evropě! A přece se to stalo! Přemýšlím
o nevysvětlitelném. Tak jsme uţ konečně dost moudří? Uţ víme, k čemu vlastně
dospíváme?
Pečení holubi nám nepadali do huby. Ke všemu, čeho jsme v ţivotě dosáhli, jsme se
museli poctivě propracovat. Počítač jsme poprvé viděli v našich padesáti letech, mobil
taky. I moderní auta umíme řídit, obsluhujeme automatické stroje, myčky i pračky.
Hodně se toho změnilo…
V roce 1942 se narodila Marta Kubišová, Věra Čáslavská, Ivan Mládek a Joţka Černý,
prezident USA Joe Biden, beatle Paul McCartney, hokejista z Jihlavy Jaroslav Holík,
moji spoluţáci i spoluţačky z budišovské školy, můj bratránek, který nikdy neztrácí
dobrou náladu. A jistě mnoho dalších po celém širém světě. I ve válce se rodí děti!
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Chtěli jsme dobýt svět, za těch osmdesát let. Vykonali jsme mnoho dobrého, ale
i chyby. Uţ víme, ţe neplatí „kdyby“. Naše řady prořídly, není tady Honza Borůvků,
Honza Dítětů, Leoš Karasů a mnozí další. A s klidným svědomím mohu pro jejich odkaz
pouţít krásná slova umírající babičky od Boţeny Němcové: „Neplačte pro mě. Bylo to
poctivé ţivobytí“. Někteří jsme jiţ napůl „umělí“. Klouby, zuby, srdeční podpůrné
přístroje. Přibývají kila, ubývají vlasy i ţivotní energie. Tak to je!
Přesto jsme ještě potřební. Hlídáme vnoučata i pravnoučata, pečujeme o naše partnery,
v hospodě uţ často sedíme s mladšími, kteří nás moc neposlouchají. Doma také
obstaráme slepice i králíky, i pejska, okopeme zahrádku a v neděli jdeme na fotbal
místního týmu, za který jsme v mládí kdysi také hrávali.
Jeden cestovatel, který navštívil uţ více neţ 100 zemí světa, napsal: Česko je jednou
z nejzajímavějších a nejbezpečnějších zemí světa. Ţijeme si tu jako prasata v ţitě. Přesto
si stále stěţujeme. 99% obyvatel planety je na tom hůř, neţ my. Naučme se váţit si toho,
a uvědomme si, ţe to není kaţdodenní samozřejmostí.
Narodili jsme se v roce nula. Doteď jsme proţili 29 200 dnů, 700 800 hodin,
42 milionů minut. Kolik jich bylo šťastných? Ţivota se drţíme zuby, nehty. Někteří uţ
jen těmi nehty, zuby nemaje. Rozhodně jsme ten ţivot neprosrali… a prosím laskavé
čtenářky o prominutí, ţe pouţiji ten jednoduchý, ale výstiţný výraz.
Čase, prosím, zpomal. Snaţme se, před námi je ještě další meta: 90 let. Ale bacha,
štěstí a stáří jsou pěkná dřina!
Ing. Rostislav Tesař
Budišovská výročí 2022
1672
1722
1922
1922-08-15
1932-06-26
1942-05-20
1952-01-28
1952-10-23
1982-04-30
1982-05-29
1992-09-20
2012-05-31

2012-06-30

Zaloţení památní farní knihy Matrica Ecclesiae Budischoviensis farářem
Danielem Kolejkou.
Vystavěna barokní loď kostela, dokončena věţ, osazena a pozlacena
otáčivá korouhev.
Postavena sokolovna.
Odhalen a vysvěcen pomník padlých ve světové válce od J. Herblíka
v parku na návsi.
V Mihoukovicích zaloţen hasičský sbor, náčelníkem je Karel Voneš.
Sportovní klub Budišov přijat za člena Českého svazu fotbalového.
Stěhování národní školy z budovy čp. 110 do nové budovy střední
školy.
Ustaven výbor ţen, pozdější Svaz ţen, předsedkyní Aneţka Nováčková.
Poloţen základní kámen stavby mateřské školy.
Posvěcení nové korouhve a vytaţení na věţ kostela.
Slavnostní otevření hasičské zbrojnice v Mihoukovicích.
Budišovská farnost a městys získaly 3. místo za rok 2011 v krajské
anketě Zlatá jeřabina Vysočiny v kategorii Péče o kulturní dědictví za
restaurování korouhve na věţi budišovského kostela.
Budišovský zámek jinak – 1. ročník akce na nádvoří zámku s kulturním
programem.
Zdroj: www.mestysbudisov.cz/mestys/historie
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Základní škola Budišov
Konec školního roku se blíţí a děti se těší na záţitky z různých výletů. Ale i během
školního roku mají moţnost se podívat na spoustu zajímavých míst, a o tom se můţete
dozvědět v následujících příspěvcích.
LVK Fajtův kopec 21.–25. 2. 2022
V týdnu od 21. do 25. února se děti 2.–5. třídy účastnily lyţařského výcvikového
kurzu na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. Počasí jim přálo, sněhu bylo dostatek, a tak
si všichni uţili sjezdového lyţování, čerstvého vzduchu i sluníčka. Děti byly moc
spokojené a nikomu se nechtělo vrátit do školních lavic.

Podpora řemesel v Třebíči, návštěva SPŠT
Dne 22. 2. 2022 se zúčastnili ţáci 8. AB třídy a 9. ročníku exkurze na SPŠT v Třebíči.
V praktických dílnách se dozvěděli informace o oborech pasířství a kovářství, mohli si
některé činnosti sami vyzkoušet a svoje výrobky si vzít. Prohlédli si také autodílny, kde
získali základní informace o moţnosti sloţení svářečských zkoušek. Na samotné škole
SPŠT prošli ve skupinkách odborné učebny, kde si zkusili např. zapojit zásuvku,
navštívili chemickou laboratoř, praktické dílny, kde se učili pracovat s kovem. Ţákům se
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exkurze líbila a jistě jim poskytla cenné informace pro dobu, kdy se budou rozhodovat
o volbě svého budoucího povolání.
Dětský karneval
Maškarní veselí patří mezi nejstarší a nejtradičnější lidové zvyky. A ani naše škola
nemohla zůstat pozadu a tuto veselici pominout. Školní parlament a školní druţina
uspořádala 4. 3. pro děti 1. stupně karneval, který si opravdu uţily. Zatancovaly si,
zasoutěţily si a nechyběla ani malá sladkost. Domů odcházeli všichni příjemně unaveni
a plni záţitků.

Lyžařský kurz v Orlickém záhoří
Ţáci 7. a 8. ročníku po dvou letech opět na horách. Tentokrát jsme vyjeli aţ k hranicím
Polska do Orlických hor. Zázemím se pro nás stala chata Luna (v minulosti slouţila jako
celnice). Přes silnici jsme měli skiareál Bedřichovka a hned kolem vedly upravené
lyţařské stopy pětikilometrového okruhu. I přes polovinu března zde byly ideální
sněhové podmínky a slunce nás provázelo po většinu pobytu. Kurzu se zúčastnilo
35 ţáků a 15 z nich si stouplo v neděli 13. března odpoledne na lyţe poprvé. První pády
byly brzy vystřídány lyţařskými úspěchy, a tak jsme po několika dnech uţ všichni
sjíţděli místní sjezdovku. Sjezdové dovednosti jsme doplnili během kurzu také
běţeckými dovednostmi. Sníh byl přimrzlý, tak nebylo o pády nouze. Přes veškeré
nástrahy jsme úspěšně zvládli předposlední den závody na běţkách i ve sjezdu. Pobyt
v Orlickém záhoří byl pro nás i příleţitostí pro stmelení kolektivu a navázání
kamarádství.
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Lyžařský kurz v Orlickém záhoří

Školní kolo recitační soutěže
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Badatelské sady
V únoru nám dorazily z Kraje Vysočina badatelské sady pro ţáky 3. ročníků. V březnu
jsme během výuky prvouky tyto soupravy pouţili a zkoumali vodu a půdu. Nejprve si
ţáci zopakovali objemová měřidla a jednotky. Následně zkoumali průhlednost a zákal
vody nebo si vyzkoušeli práci s pH papírky. Praktikum z pedologie zahrnovalo hmatové
zjištění druhů půd a určení půdních nerostů. Společně jsme si připravili aparatury pro
určení propustnosti půd a nevynechali jsme ani jejich pH.
Florbalový turnaj
V pondělí 28. března se na naší škole uskutečnil turnaj ve florbalu organizovaný
9. třídou. Turnaje se zúčastnili ţáci od 5. do 9. třídy. Díky vydařenému počasí se mohlo
hrát v tělocvičně i na kurtech. Všichni si florbalový turnaj uţili a nakonec si odnesli
malou odměnu.
Školní kolo recitační soutěže
Recitační soutěţ je tradiční akcí naší školy a nezbytnou součástí náplně předmětu
Český jazyk. Školní kolo proběhlo 6. 4. 2022. Školního kola se zúčastnili ţáci, kteří byli
vybráni z třídních kol. Soutěţe se zúčastnili ţáci prvního stupně a ţáci 6. třídy. Premiéru
měli i naši prvňáčci, kteří zaslouţí velkou pochvalu. Při recitaci se všichni velmi snaţili,
i kdyţ u některých sehrála velkou roli tréma. Porota to neměla vůbec jednoduché, všichni
podávali skvělé výkony.
Zápis do 1. třídy
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Zápis do první třídy na školní rok 2022/2023, který proběhl 8. 4. 2022, byl velkým
dnem pro všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Na základě posouzení ţádostí pan
ředitel rozhodl o přijetí 24 dětí.
Soutěž mladých cyklistů
Ve čtvrtek 21. 4. 2022 se zúčastnilo druţstvo 5. třídy ve sloţení Štěpán Polenda, Adam
Tesař, Veronika Plecitá a Lucie Pokorná oblastního kola Soutěţe mladých cyklistů na
dopravním hřišti ZŠ a MŠ Bartuškova v Třebíči. Absolvovali jsme 4 soutěţní disciplíny:
Testy, zdravovědu, jízdu zručnosti a jízdu podle pravidel silničního provozu.
V konkurenci 8 druţstev jsme získali 1. místo a postup do krajského kola. Štěpán a Lucie
pak byli absolutně nejlepší s nejmenším mnoţstvím trestných bodů.

Okresní kolo Odznaku všestrannosti
Na atletickém stadionu v Třebíči v pátek 22. dubna soutěţilo 93 ţáků a ţákyň ze 6 škol
o postup do krajského kola. Naše škola měla zastoupení mezi druţstvy i jednotlivci.
Soutěţilo se téměř ve stejných disciplínách jako ve školním kole (trojskok, hod
medicinbalem, skok přes švihadlo, kliky a běh na 1000 m). Po výborných výsledcích
jsme vybojovali 3. místo mezi druţstvy a mezi jednotlivci ve své kategorii zvítězila Nela
Bednářová. Dařilo se i Jakubu Janíkovi a Zuzaně Mezlíkové, kteří se umístili na 4. místě.
Do krajského kola v jednotlivcích postoupili Nela a Jakub.
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Sběr papíru
Dne 25. 4. u nás proběhl tradiční sběr papíru. Děkujeme všem sběračům a obyvatelům
Budišova, kteří nám balíčky papíru přichystali u svých domů. Podařilo se nám nasbírat
11 148,67 kg.
McDonald´s Cup

53

Ve dnech 27. 4. 2022 a 28. 4. 2022 se vybraní ţáci prvního stupně zúčastnili fotbalové
soutěţe McDonald´s Cup v Třebíči. Obě kategorie ţáků se utkaly s pěti druţstvy, z nichţ
mohlo postoupit pouze jedno druţstvo z kaţdé kategorie. Kvůli vysoké nemocnosti jsme
byli nuceni bojovat v malém počtu dětí, o to více nás potěšila bronzová medaile mladší
kategorie. Stejně velkou radost nám udělalo čtvrté místo starší kategorie.
Exkurze do Zahradnictví Molnár
V úterý 3. 5. 2022 se ţáci ze třídy 6.A vydali na exkurzi do místního zahradnictví.
Během exkurze se jich ujal sám pan Molnár. Provedl je celým zahradnictvím a seznámil
je s tím, jak to u nich v zahradnictví chodí. Nakonec ţákům ukázal také jednu malou
masoţravku.

Ostrůvek Velké Meziříčí
V pátek 6. 5. navštívila 7. třída ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí.
Během programu Jak rostliny dobývají svět se děti seznámily s různými způsoby přenosu
semen. Teoretické znalosti si i prakticky vyzkoušely.
Strašidla a jiné příšerky
V loňském školním roce nás velmi potěšily výtvory dětí na soutěţi „ZOO
v karanténě.“ I letos jsme přemýšleli jaké téma zvolit, aby děti práce bavila. Napadla nás
myšlenka, jak asi vypadá škola a zámek, kdyţ se zhasne a nikdo tam není. Jak by asi
mohlo vypadat školní nebo zámecké strašidlo a co teprve jaká strašidla by mohla řádit
v zámeckém parku. Děti od ledna pracovaly na svých strašidlech a příšerkách, celkem se
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jich sešlo 114. Výtvory ţáků byly vystaveny od dubna ve škole a v měsíci květnu
proběhlo hlasování ve 3 kategoriích. Hlasovali ţáci školy a její zaměstnanci.
Kroužky
Během školního roku 2021/2022 probíhaly kaţdý den na naší škole krouţky pro děti
docházející do školní druţiny (Výtvarka, Tvořílek, Hudebně pohybový, Malý
objevovatel, Vybíjená), a zájmové krouţky, kam se mohly přihlásit děti z celé školy
(Kytarový, Výtvarné dílničky, OVOV, Kutilové, Rybářský, Keramický).

kroužek Malý objevovatel

Závěrem stojí ještě za zmínku několik proběhlých programů:
Virtuálně v elektrárně
Ţáci 9. třídy se 24. ledna v rámci programu VIRTUÁLNĚ V ELEKTRÁRNĚ, který
zaštiťuje Skupina ČEZ, zúčastnily on-line exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany.
Během padesátiminutové videokonference se naši ţáci společně se svými vrstevníky
z Kutné Hory a Prahy 1 na úvod seznámili s principem výroby elektrické energie
v Dukovanech ve srovnání s ostatními elektrárnami u nás. Dále jsme on-line vstoupili do
prostor elektrárny, prošli jednotlivé okruhy a jejich funkce. Dozvěděli jsme se, co se děje
dále s vyhořelým palivem a kde se skladuje. Následoval i ţivý vstup do elektrárny
a seznámení s další výstavbou 5. bloku. Na závěr proběhla soutěţ o reklamní předměty.
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Kytarový kroužek

Keramický kroužek
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Preventivní program: Na jedné planetě
Program byl rozdělen na dva bloky (2. 3. a 23. 3. 2022). Zúčastnili se jej ţáci dvou tříd
a to 8.A a 8.B. Lektoři se v obou blocích snaţili ţákům vysvětlit na názorných příkladech
pojmy jako diskriminace, rasismus, xenofobie, předpojatost apod. Ţáci formou
skupinových her a zajímavých cvičení se snaţili obeznámit s výše zmíněnými pojmy.
Beseda – Jan Kubiš
Ve středu 9. 3 proběhla na ZŠ Budišov beseda, kterou vedl bývalý profesionální voják
Mjr. Stanislav Balík. Zaměřil se na ţivot Jana Kubiše, na jeho vazby na tento kraj
a převáţně na rodnou obec Dolní Vilémovice. Popsal detailně průběh akce na
R. Heydricha a její důsledky. Zároveň zdůraznil nutnost národní hrdosti, která v dnešní
době „jakoby“ skomírá. Ţáci byli velmi aktivní, zapojili se do debaty a přednášejícího
udivili svými otázkami. Celou besedu hodnotili ţáci i přednášející velmi kladně
a domluvili se na pokračování. Tentokrát téma bude Českoslovenští letci za 2. sv. války.
Retro den
Dne 25. 3. proběhl na naší škole „Retro-den“. Jiţ v předchozích dnech děti přinášely
různé předměty denní potřeby, nádobí, hračky, oblečení apod. Z těchto předmětů pak
vznikla zajímavá výstava v relaxační učebně. Celou výstavku si prohlédly jednotlivé třídy
celé školy.
Veronika Ležáková
Novinový stánek – končíme
Tak nám z Budišova zmizela, vedle hlásky u Marečkových (zbourána v roce 2010)
a stánku se zeleninou (odstraněn v roce 2011) u Svobodových (dříve Škarkových), další
z drobných dominant. Mnozí si jich moţná ani nevšímali, byly tam dlouhou dobu a byly
jakousi samozřejmostí.
Novinový stánek přece jenom vybočoval. Lidé si sem kromě koupě novin přicházeli
také popovídat. Svěřovali se nejen se svými starostmi, ale také s radostmi a mnohdy se
i něco zajímavého dozvěděli.
Historie stánku sahá aţ do sedmdesátých let minulého století. Z počátku zde stával
menší stánek a v něm prodávala Marie Sedláčková. Po ní onu pomyslnou štafetu převzala
Marie Kolářová. V té době změnil stánek svoji podobu, která přetrvala aţ do současnosti.
Stánek, který vlastnila Poštovní novinová sluţba, provozovali Marcela Nováčková,
manţelé Zdenka a František Slámovi a manţelé Anna a Josef Karasovi.
Přišel rok 1990 a s ním aukce stánku, jeho majitelkou se stala Helena Kafoňková,
která stánek začala pronajímat postupně Jiřině Švihálkové a Heleně Vonešové.
Poté se za okýnko stánku posadila majitelka Helena Kafoňková a posléze její dcera
Sylvie Slabá.
V té době se začíná projevovat menší zájem zákazníků o koupi novin a časopisů. Ti
mladší si potřebné informace nacházejí na internetu. Stánek přestal být výdělečný.
Za této situace se stánku ujímá Jarmila Ujčíková. Posledním prodejcem se stala Jiřina
Švihálková, která díky niţším trţbám, způsobeným také koronavirem, ze stánku odchází.
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Nejstarší dochovaná fotografie stánku (v době bourání „Baťovny“)

Jedna z posledních fotografií stánku
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Prostor před Doležalovými již bez stánku

Stánek byl bezúspěšně nabízen ke koupi. Nakonec si jej odvezl vnuk Heleny
Kafoňkové.
A tak se historie budišovského novinového stánku, který byl jediným v širokém okolí,
v dubnu roku 2022 uzavřela.
Zůstaly vzpomínky, nostalgie a pár fotografií.
Karel Pavlíček

Příroda je její svět
My, co jsme po válce vyrůstali v Budišově, ale i v jiných vesnicích na Horácku, si to
moc dobře pamatujeme. Na dvorech téměř všech domků i statků se potulovaly slepice,
kačeny, husy, krocani, psi i kočky, ze stájí se ozývaly krávy a kozy, někdy i koně. A kus
dál od stavení, aby to moc nesmrdělo do skromných obydlí, byly chlívky s prasaty
a králíkárny pro králíky. Takţe kdo se pohyboval po dvoře, měl celé to zvířecí hemţení
pěkně na očích, pod nohama, v nose, a také jejich exkrementy na botách. Museli jsme
pást krávy i kozy, chodit na trávu pro králíky…, holt moc jsme ta zvířátka nemuseli!
Mladá generace uţ ale vyrůstala jinak, v moderních domech i bytech, maximálně
s nějakou domácí kočičkou, nebo pejskem. A proto tady píši o jedné slečně, které se
zvířata stala zaměstnáním, ţivotním posláním i láskou. A to je u dnešní mladé generace
spíše vzácností!
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Narodila se v roce 1988 v Třebíči (jak jinak, kdyţ uţ ţádný budišovák nemá
v občanském průkazu místo narození Budišov). Vyrůstala tedy v bytě, ale volný čas také
trávila u svého prastrýce, zemědělce, v Budišově. Tam jezdila hlavně se svou babičkou,
která se v Budišově narodila.
Od malička měla vztah ke zvířatům všeho druhu i k práci v zemědělství. Kdyţ našla
nějakou opuštěnou kočku, nebo pejska, donesla ho k babičce a pak se o ně dobře starala.
Uţ jako malá holka měla jasný sen, vytčený cíl: být veterinářkou. Proto vystudovala
Střední veterinární školu v Brně, ale hned se jí nepodařilo najít vhodné pracovní místo.
Několik roků tedy jezdila pracovat do Doubravy v Budišově do lesní školky, ale stále ji
to táhlo ke zvířatům. Byla trpělivá a hledala svoje místo. Pak se jí naskytla moţnost
pracovat v útulku pro zvířata v Třebíči, kde je zaměstnána dosud. Ze zkušenosti musím
říct, ţe je to to nejlepší, co člověka můţe v ţivotě potkat. Dělat práci jako svého koníčka.
Tito lidé jsou pak obětaví, vidí smysl ţivota jako poslání a pracují bez ohledu na čas.
Jako mladá ţena má mnoho přátel a dalších aktivit, ale hodně volného času tráví
v Budišově, kde pomáhá se všemi pracemi na rodinném hospodářství svého prastrýce.
Také spolupracuje s místními chovateli drobného zvířectva, aktivně se zúčastňuje výstav
v chovatelském areálu. Teď se zaměřuje na chov králíků, které si, dle vlastních slov
„…doslova zamilovala“. (Já králíky nejím, protoţe jsme je v Budišově mívali kaţdou
neděli, kdyţ byl v padesátých letech nedostatek masa v místní Masně.)

Lucie Vakulová, jak se ta slečna „od zvířátek“ jmenuje, svou prací doslova ţije.
Přesvědčivě a poutavě i s nadšením a velkou dávkou odbornosti vypráví o jejich útulku,
jak spolupracují se Záchranou stanicí pro divoká zvířata v Pavlově, s veterináři
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a budoucími majiteli. Člověk ţasne, co je kolem těch pejsků a další havěti starostí.
A nejen to. Dovede fortelně v zemědělství vzít za kaţdou práci, kde je potřeba pomoci.
Dotaz: Jsou psi i kočky chudáci, kdyţ neokusili chuť masa a musí ţrát jen granule?
Její odpověď: Psi na granulích určitě chudáci nejsou. Dostanou v nich vše potřebné,
včetně vitamínů, stopových prvků, výţivu. Samozřejmě jen v těch kvalitních pokrmech
pro psy. Já ale krmím syrovým masem, kostmi i zeleninou.
Dotaz: Jsou teď ti psi a kočky zhýčkanější, neţ jejich prapředci, kteří vyrůstali na
dvorcích, v zimě i v létě? Dnes ţijí psi v lidských obydlích, dokonce ti menší s páníčky
sdílejí stejné loţe. Odpověď: Jo, některá plemena psů jsou náchylnější k nemocem. Prostě
nemají ten zdravý kořínek. Je to stejné, jako u lidí, ţejo. Jinak psi, zvláště ve stáří, trpí
podobnými chorobami, jako my, lidé. Špatné klouby, problémy se zuby, šelest na
srdíčku, ztráta zraku i sluchu.
Moţná to dobře ví rodiče i učitelé, jak v dnešní době mnoha moţností je obtíţné najít
u mladé generace jejich zaměření pro jejich budoucí studium a pozdější pracovní
uplatnění. Aby v něm dlouhodobě viděli své poslání, našli uspokojení a štěstí.
Myslím, ţe se to Lucii povedlo a můţe být vzorem pro ty mladší…
Ing. Rostislav Tesař, foto archiv Lucie Vakulové

Mlčení
v kterém růţe umírají
v studeném rubáši
měsíčního světla

„Hledala jsem ho,
ale nenalezla…“
nevidím tě
ale jdu za tebou

zahradníku
vrať se k své růţi
kterou
roubováním miluješ

neztratím tě
v závějích ticha
v tvých šlépějích
lampičky sněţenek
se rozsvěcují

Láska
poraněním roste
v novou lásku

padá na mě hrůza
z tvého mlčení
Jiří Vícha, Krajina milosti, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1994
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Labuť s kostelem

foto ZR
Krahulov 1956
Dovolím si trochu rozumovat. Mnozí lidé tvrdí, ţe Moraváci jsou mnohem lepší neţ
Češi. Další soudí, ţe není lepších lidí, neţ jsou Švýcaři. Dcerka ţila rok v Zürichu, ale
tuto domněnku nepotvrdila. Pro mne bylo dost velké překvapení, kdyţ jsem v Kolíně nad
Rýnem, v roce 1988, vyslechl od manaţerů významné strojírenské firmy, hodnocení
Francouzů: ,,Jsou to špinavci, ne, ţe by byli hloupější neţ my, Němci, ale nic nedotáhnou
do konce.“ Jsem přesvědčený, ţe záleţí především na jednotlivých lidech, jaký si
o národě uděláme obrázek.
Krahulov 1956. V mé paměti je tento kámen trochu opomíjen. Nevím proč, kdyţ je
kolem něho hodně zajímavého a neznámého. Najít se dá bez problému. Nachází se při
levé straně silnice, asi 900 m od obce, ve směru na Okříšky. Je to ţulový kámen, rozměrů
81×52×19 cm. Od roku 1963, jako jeden z mála kříţových kamenů na okrese Třebíč, je
veden v evidenci Památkového úřadu, jako kulturně-historická památka středověkého,
nebo raně novověkého, trestního práva. Asi mezi nejstarší zprávy patří ta, od
J. F. Svobody, z roku 1937 O.H.O.: „…je pak plochý kámen 75 cm. vysoký a 51 cm
široký s velkým kříţem v obdélníkovém orámování, na jehoţ hořejší části svislého
břevna je znamení nedosti zřetelné, které má snad znázorňovat lebku, není asi příliš
starý.“ Tolik J. F. Svoboda. Někteří badatelé si to vysvětlují tak, ţe se mohlo jednat
o náhlou smrt člověka, který kráčel touto cestou. Nevím o tom, ţe by se k tomuto kamenu
zachovala nějaká pověst.
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Krahulov 1956
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Pan Peštál, nenahraditelný znalec zdejších kamenných památek, si poznamenal a do
svého notesu zapsal po návštěvě pouti v Přibyslavicích: „8. 9. 1940 Za Krahulovem
směrem k Okříškám po levé straně silnice v mezi kříţový starý památný kámen.“
A pořídil nákres s mírami a malou fotku. Bohuţel kámen se v dnešní době hodně liší.
Nezachovala se horní část, nedovedu si vysvětlit, jak mohlo dojít k jejímu uraţení.
Kámen se dlouho povaloval na okraji pole a nově ho usadil pan Pospíšil, krahulovský
občan. Jsou zde dohady, zdali není kámen zasazen opačně, a co je dole v zemi a jak
hluboko. O tomto kameni je mnoho názorů, protoţe s ním přišlo do styku více lidí, kteří
jej nestejně popisují.

Dnešní podoba kamene

Zajímavou informaci mi poskytl kamarád, skaut, Radek Zejda. Říkal mi, ţe zapůjčil
panu Vladimíru Preclíkovi starou kresbu tohoto kříţového kamene, ale ani po urgencích
ji pan Preclík nevrátil. V. Preclík zemřel v roce 2008. Sehnal jsem si adresu na paní
Preclíkovou, ale nenašel jsem v sobě odvahu jí o kresbu napsat. O tomto kameni vyšel
zajímavý článek, v roce 1997, v Horáckých novinách. S jeho autorem Petrem
Chňoupkem v současnosti spolupracuji. Petr v článku, kromě jiného, uvádí, ţe kámen je
zcela jistě zlomený a ţe mu chybí odhadem asi 40 cm, a ţe ho nějaký zemědělec omotal
řetězy a připřáhl za svůj traktor. Při vytahování kámen prasknul. Ulomená horní část
zmizela, neznámo kam.
28. 2. 2021 Emanuel Nožička
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Milí kamarádi,
prázdniny většinou trávíte na dovolené, táboře nebo výletech. Inspiraci, kam se vydat,
hledejte v dnešním tipu na výlet. Máte zde popsáno několik cest, kterými se dostanete aţ
k zřícenině hradu Rokštejn. V pověsti si přečtete o pokladu, který je tam údajně
schovaný. A protoţe poklady se objevují jen některé dny v roce, dozvíte se dále, kdy tyto
magické dny nastanou a co je s nimi spojováno. Připravili jsme pro vás také soutěţ, která
prověří, jak dobře znáte Budišov.

Správná odpověď z minulého čísla
Hromada věcí – v hromadě bylo ukryto 5 věcí s velikonoční tématikou: pomlázka,
beránek, koš s vajíčky, kraslice, kuře ve skořápce.
Jarní květiny – sedmikráska, sněţenka, narciska, tulipán.

Svatojánská noc
V pověsti je zmínka o Květné neděli, kdy se otevírá skála s pokladem. Dalším takto
tajemným dnem je Svatojánská noc. Naši předkové věřili, ţe noc z 23. na 24. června má
magickou moc a sílu. Církev se snaţila pohanský svátek letního slunovratu a s ním
spojené tradice a zvyky vymýtit, ale nepodařilo se jí to. Na místo toto tento den přijala
a změnila název na svatojánskou noc podle významného křesťanského proroka,
mučedníka a patrona profesí, svatého Jana Křtitele, který ţil v 1. století. Právě 24. června
se slaví výročí jeho narození. Dlouho se o tomto lidovém svátku drţel zvyk zapalovat na
kopcích „svatojánské ohně“ a kutálet zapálená kola dolů z kopců. Věřilo se také, ţe v tuto
kouzelnou noc země otevírá své poklady.
Byliny natrhané v noci z 23. na 24. června měly přinést lásku, radost, zdraví
a poţehnání. Poloţené pod polštář slibovaly dívkám sny, v nichţ se jim zjeví jejich
vyvolený. Podmínkou ale bylo, ţe dívky trhaly byliny v naprosté tichosti, nesměly mluvit
ani se ohlédnout a také nesměly byliny splést. Všechny byliny, které se natrhaly v tento
magický čas, se nazývaly svatojánské koření a přisuzovala se jim čarovná moc. Tu
vyuţívaly báby kořenářky k magickým rituálům, ale i k léčení a ochucování jídel.
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Domy se zvenčí i zevnitř zdobily květinami. Zajímavým regionálním zvykem byla
také takzvaná svatojánská postýlka pro svatého Jana – pod stůl se dal košík se
svatojánským kvítím, přikrytý dečkou či šátkem a posypaný svatými obrázky. Ráno tam
děti našly penízky či dárečky, které jim zanechal svatý Jan za nocleh. A také přitom
posvětil natrhané bylinky.
Svatojánských bylinek mělo být devět a natrhat se měly na devatero místech. O které
bylinky se jedná? Jediné závazné sloţení neexistuje, lišilo se podle regionu, místních
zvyklostí i přírodních podmínek. Hledat však můţete tyto byliny, které bývají se svatým
Janem spojovány: pelyněk pravý (bývá označován jako bylina svatého Jana) nebo
pelyněk černobýl (tzv. svatého Jana pás), třezalku (také bývá označována jako bylinka
sv. Jana, královská bylina, láska, milovník, laskavé koření), heřmánek, bezový květ,
lopuch, kmín, arniku, libeček, okvětí šípkové růţe, diviznu, dobromysl, jitrocel, řebříček,
mřenku, mátu, bazalku, lípu, chrpu, kopretinu, rozchodník, mateřídoušku, fialku, zvonek,
čekanku…
Čerstvě nasbírané bylinky pak vyuţijte:
- svaţte do snítek a usušte (můţete je pak pouţívat jako svatojánské koření nebo čaj)
- uvařte si spolu s dětmi kouzelný čaj a vyčarujte si např. dobrou náladu
- udělejte si bylinkový věneček a pusťte ho po vodě
Zdroj: Kindlová, M., Boledovičová, M., Tradinář, Smart Press, s.r.o., 2019

Budišovská pátračka
Zahraj si v létě na detektiva a vypátrej, kde se v Budišově nacházejí místa z fotografií.
Co se ti podaří najít, odfajfkni v rámečku.

Soutěž
Pokud se vám podařilo najít místa, která jsou zachycena na fotografiích v budišovské
pátračce, zašlete nám nejpozději do 15. 8. 2022 minimálně 6 vašich fotek z nalezených
míst na email budik-detem@seznam.cz. Do předmětu emailu napiště PÁTRAČKA. Ti
nejrychlejší, kteří zašlou správné odpovědi, se mohou těšit na drobný dárek. Dárek
dostane i ten, kterému se podaří jako prvnímu najít všechna místa.
Budeme moc rády, kdyţ se s námi podělíte i o fotografie z výletů, kterými jste se
inspirovali v našich tipech, zašlete je také na výše zmíněnou emailovou adresu (do
předmětu uveďte VÝLETY). Vybrané zaslané fotografie zveřejníme ve Zpravodaji
a autoři zveřejněných fotografií dostanou drobnou odměnu.
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Pověst
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Zdroj: Holub, Karel, Poklad na Rokštejně a další pověsti a báje z Brtnice a okolí,
Město Brtnice a Spolek pro starou Brtnici, 2011
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Rokštejn
Rokštejn je zřícenina hradu leţící na skalnatém návrší nad údolím říčky Brtnice
v okrese Jihlava. Torza dvou hradních paláců s hranolovou věţí (vysokou 17 m) a zbytky
hospodářských budov tvoří jednu z největších hradních zřícenin na Českomoravské
vrchovině.
Poprvé je hrad připomínán v roce 1289. Kolem roku 1359 připojuje hrad ke svému
jmění moravský markrabě Jan Jindřich. Mezi lety 1396–1399 se hrad dostává do drţení
Valdštejnů. Kdyţ byl za husitských válek pobořen, Valdštejnové přenesli své sídlo do
Brtnice a Rokštejn opustili. Za Jana Jindřicha došlo k rozsáhlé přestavbě celého objektu.
Z původního hradu zůstala v podstatě pouze hlavní hranolová věţ, která byla zvýšena
o další patro. Nově vybudovaný palác měl v prvním patře velký reprezentační sál, se
kterým sousedila patrně kaple. Sanktuář (nejposvátnější místo v katolických kostelích pro
ukládání liturgických nádob s eucharistií) se ve stěně zachoval dodnes. Horní hrad také
obklopila nová hradba, stejně jako dolní hrad s dolním palácem a druhou hranolovou
věţí. Reprezentační prostory v niţších patrech obou paláců zdobily podlahy s reliéfní
dlaţbou. Hrad byl v tomto období vytápěn krby a kachlovými kamny. Výsledkem
přestavby Jana Jindřicha, ukončené před rokem 1380, byl tzv. dvojhrad s parkánem,
z něhoţ se bránou v severní hradební zdi vjíţdělo do vlastního hradu, mohutné stavby
s trojnásobným opevněním o celkové zastavěné ploše téměř 0,6 ha. Valdštejnové pak po
roce 1400 pouze dostavbami rozšiřovali prostory. Zvýšili palác horního hradu o další
patro, dolní palác vybavili teplovzdušným topením, v dolní části hradu byl přistavěn nový
hospodářský trakt aj.
Rokštejn je zapsán na seznamu kulturních památek a od roku 1981 zde probíhá
systematický archeologický výzkum. Dnes patří k největším výzkumům tohoto druhu
středověkých památek nejen u nás, ale i v rámci středoevropském. Vedoucím výzkumu
byl od počátku aţ do své předčasné smrti Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský CSc. (1948–
2016) z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Areál je celoročně volně přístupný a v sezoně navíc s moţností komentovaných
prohlídek. Hradní věţ je pak přístupná v červenci a srpnu kaţdý den mimo pondělí
a v září pouze o víkendech a svátcích. Při extremních klimatických podmínkách je věţ
uzavřena (velmi silný vítr, bouřky, enormní horka, celodenní déšť). Aktuální informace
k otevírací době naleznete na stránkách města Brtnice – www.brtnice.cz.
Zdroj: www.wikipedie.cz, www.brtnice.cz
Jak se na hrad dostanete? Asi nejoblíbenější turistické trasy na Rokštejn vedou
z Brtnice nebo z Přímělkova.
První zmiňovaná trasa je určena spíše pro rodiče se staršími dětmi. Trasa k hradu
dlouhá cca 9 km začíná v Brtnici, kde můţete zaparkovat na náměstí, přejít Ţidovský
most a po modré turistické značce se vydat na cestu údolím řeky Brtnice. Po cestě budete
míjet rybník Šamonín, kde se nachází odpočívadlo s informační tabulí oznamující vstup
do přírodní rezervace. K nejcennějším obyvatelům zde patří zejména hojné populace
motýlů a pavouků. Od tohoto místa se začíná říčka Brtnice klikatit, údolí svírat a cesta
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zuţovat. Dále po modré trase dojdete k rozcestníku, kde si ti zdatnější mohou cestu
prodlouţit a zajít si k Výrově skále nebo Vešově studánce. Pokud si zacházet nechcete,
bude na Vás po cestě čekat další studánka s dřevěnou stříškou – Studánka U trpaslíků.
Další zastávkou budou opuštěné budovy starého mlýna Doubkov. Trasa pak jiţ pokračuje
v těsné blízkosti řeky Brtnice aţ k rozcestníku u hradu Rokštejn. Zpět do Brtnice
k zaparkovanému autu se můţete vydat stejnou cestou (opět 9 km), nebo trasou po zelené
a následně po ţluté značce přes Panskou Lhotu, která je dlouhá cca 6 km.
Druhá z výše uvedených tras začíná u ţelezniční zastávky Přímělkov. Tuto trasu
dlouhou asi 2,5 km jsme si vybrali my. Trasa je vhodná i pro rodiny s menšími dětmi,
ovšem vzhledem k terénu bez kočárku. Auto jsme zaparkovali na plácku za mostem
u ţelezniční stanice, který vede přes řeku Jihlavu se splavem. Pokud budete chtít cestu
více dobrodruţnou, můţete se do Přímělkova vydat i vlakem. Od vlakového nádraţí jsme
se vydali po zelené turistické značce po pravém břehu řeky Jihlavy aţ k ţelezničnímu
mostu. V jeho blízkosti se říčka Brtnice vlévá do řeky Jihlavy. Po levém břehu říčky
Brtnice jsme prošli pod ţelezničním mostem na druhou stranu, kde se na skále nachází
zřícenina hrádku Přímělkov. Na vrcholek skály, kde se nachází hrádek a vyhlídka
s lavičkou a ohništěm, vede příkré schodiště. Dále cesta pokračovala chatovou oblastí po
pravém břehu Brtnice, kam jsme přešli po dřevěném mostku. Za chatovou oblastí jsme
říčku opět po můstku přešli na levý břeh a podél toku jsme se vydali k hradu, který na nás
uţ zanedlouho v dálce vykukoval mezi stromy. Nakonec jsme se napojili na asfaltovou
cestu, která nás dovedla aţ k Rokštejnu. Zpět k autu jsme se vydali uţ zmiňovanou
asfaltovou cestou do Přímělkova. Tato cesta je dlouhá asi 2 km a je vhodná pro kočárky.
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Přímělkov – železniční zastávka

Informační tabule
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Rokštejn
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Rokštejn – věž
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Poslední pohled na Rokštejn

Splav na Jihlavě

Za spolek Budík Jitka Svobodová a Martina Vašíčková, foto Jitka Svobodová
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SPORT
Memoriál Josefa Odložila
Bronzový mítink WACT, Praha-Juliska 6. 6. 2022 18.25 hod.
SB – nejlepší v sezóně
ročník
dráha čas s
reakce
1
Petr Svoboda
84
Česko
5
13.47 (SB)
0.142
2
Shane Brathwaite
90
Barbados
4
13.49
0.163
3
Gabriel Constantino 95
Brazílie
3
13.53
0.186
4
Roger Iribarne
96
Kuba
2
13.66 (SB)
0.166
5
Elmo Lakka
93
Finsko
6
13.73
0.142
6
Mikdat Sevler
98
Turecko
7
13.88 (SB)
0.166
7
David Ryba
99
Česko
8
14.01
0.182
8
Cameron Fillery
98
Spojené království 1
14.15
0.161
Petr Svoboda: „Jsem hrozně šťastnej. Je to můj nejrychlejší vstup do sezony vůbec.
Chtěl bych vylepšit českej rekord, ještě neţ půjdu do důchodu.“
Ţe by to v tom Oregonu (červenec 2022) konečně vyšlo?
__________

POČASÍ
Měsíční úhrn srážek
březen
duben
květen

14,1 mm
23,8 mm
56,9 mm
__________

Z minulého čísla zpravodaje:
Maličké hádanky ze starých map v okolí Budišova – řešení
Jak se dnes jmenují:
Häger haus Mernia (z mapy I. voj. mapování) – dnes Doubrava
Helios (z téţe mapy) – dnes Řihákův Mlýn *)
Heralditzky Teich (z mapy II. voj. mapování) – dnes Podhájek
Karls Hof (z téţe mapy) – dnes Topol
Pfaffen Berg (z téţe mapy) – dnes Kněžský kopec
Stettenhof (z téţe mapy) – dnes Obora
V Smrdialkách (z mapy III. voj. mapování) – dnes (les) Borovina
*) O Řihákovu (Hamţovu) mlýnu píše v číslech 3/2002 a 1/2007 Budišovského
zpravodaje Josef Mikulášek, kde se dozvíme, ţe původně zde byl mlynář Eliáš (jméno
Elias bylo někdy etymologicky ztotoţňováno s řec. Helios). O něco výše proti proudu
Oslavy najdeme Eliášovu myslivnu a ještě výše rekreační středisko Nesměř, kde býval
dříve rovněţ Eliášův mlýn, který však vyhořel a uţ nebyl obnoven. Více z historie se
dočteme v uvedených číslech zpravodaje.
Ladislav Dokulil
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Budišovská výročí 2022
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PŘÍLOHA 2/2022: 10 let Budišovského zámku jinak
V sobotu 27. srpna 2022 nastane 10. akce u zámku, tentokrát pod názvem
BUDIŠOVSKÝ ZÁMEK JINAK VČETNĚ PIVNÍCH SLAVNOSTÍ
Vizte přílohu tohoto čísla s pozvánkou na zadní straně.
A přijďte…
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